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Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының 26.02.2019 ел №6 «Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай 

шҽһҽре территориясен планлаштыру буенча 

документлар турында» карары белҽн расланган 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Азнакай шҽһҽре территориясен 

планлаштыру буенча документлар ҽзерлҽү 

Тҽртибенҽ үзгҽрешлҽр кертү турында 

 

 

Россия Федерациясе Шҽһҽр төзелеше кодексы нигезендҽ, «Россия Федерациясе 

Шҽһҽр төзелеше кодексына һҽм Россия Федерациясенең аерым закон актларына 

үзгҽрешлҽр кертү турында» 02.08.2009 ел, № 283-ФЗ Федераль закон, «Россия 

Федерациясе җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел 

№131 - ФЗ  Федераль закон, Азнакай шҽһҽр прокуратурасы протестын исҽпкҽ алып, 

карар чыгарам: 

1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 26.02.2019 ел №6 

«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шҽһҽре территориясен 

планлаштыру буенча документлар турында» карары белҽн расланган Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шҽһҽре территориясен 

планлаштыру буенча документлар ҽзерлҽү Тҽртибенҽ түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 

1.1. 2.1 пунктның дүртенче абзацында «1.1 өлешендҽ» сүзлҽрен «1.1 һҽм 12.12 

өлешлҽрендҽ» сүзлҽренҽ алмаштырырга; 

1.2.  2.7 пунктта «30 көн» сүзлҽрен «егерме эш көне» сүзлҽренҽ алмаштырырга; 

1.3. 2.8 пунктны түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

«2.8. Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма комитет территорияне планлаштыру 

буенча документларны җҽмҽгать фикер алышуларында яки ачык тыңлауларда карауны 

тҽэмин итҽ яки мондый документларны кире кага һҽм аны эшлҽп бетерергҽ җибҽрҽ.»; 

1.4. 2.10 пунктта: 

- беренче абзацта «ҽгҽр алар» сүзлҽрен «Россия Федерациясе Шҽһҽр төзелеше 

Кодексының 43 статьясындагы 12 өлешендҽ каралган очракта, шулай ук территорияне 

планлаштыру проекты һҽм территорияне межалау проекты булган очракта» сүзлҽренҽ 

алмаштырырга; 

- түбҽндҽге эчтҽлекле бишенче абзац өстҽргҽ: 

"Ҽлеге Тҽртипнең 2.9 пунктында күрсҽтелгҽн территорияне планлаштыру проекты 

һҽм (яки) территорияне межалау проекты, аерым өлешлҽрне раслау юлы белҽн, 



иҗтимагый фикер алышулар яки ачык тыңлаулар мондый расланган өлешлҽргҽ карата 

үткҽрелҽ.»; 

1.5. 2.13 пунктының беренче абзацын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

«Башкарма комитет, территорияне планлаштыру проекты, территорияне межалау 

проекты һҽм җҽмҽгать тыңлаулары нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽне исҽпкҽ алып, 

территорияне планлаштыру документациясен раслау турында карар кабул итҽ яки 

мондый документацияне кире кага һҽм, иҗтимагый фикер алышулар яисҽ гавами 

тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ басылып чыккан көннҽн соң егерме эш 

көненнҽн дҽ соңга калмыйча, ҽ ҽлеге Тҽртипнең 2.10 пункты нигезендҽ җҽмҽгать 

тыңлаулары үткҽрелмҽсҽ, ҽлеге Тҽртипнең 2.7 пунктында күрсҽтелгҽн срокта эшлҽп 

бетерүгҽ җибҽрҽ.». 

2. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталы»нда түбҽндҽге веб-адрес буенча бастырырга: http://pravo.tatarstan.ru һҽм 

Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakaevo.tatar.ru. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз артымнан калдырам. 

 

 

 

 

Җитҽкче                                                                                                   М.И. Солтанов 
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Азнакай муниципаль районы  Азнакай 

шҽһҽре Башкарма комитеты карарына 

кушымта, 26.02.2019 ел №6 карар 

редакциясендҽ 

 ________2019 №___ 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

АЗНАКАЙ ШӘҺӘРЕ ТЕРРИТОРИЯСЕН ПЛАНЛАШТЫРУ БУЕНЧА  

ДОКУМЕНТЛАР ӘЗЕРЛӘҮ ТӘРТИБЕ 

 

 

I. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 

1.1. Азнакай муниципаль районы территориясен планлаштыру буенча документлар 

ҽзерлҽүнең ҽлеге Тҽртибе (алга таба - Тҽртип) Россия Федерациясе Шҽһҽр төзелеше 

кодексы, «Россия Федерациясе җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131 - ФЗ номерлы Федераль закон, Азнакай 

муниципаль районы Уставы нигезендҽ эшлҽнгҽн һҽм Азнакай муниципаль районы 

территориясен планлаштыру буенча документларны ҽзерлҽү һҽм раслау процессын 

регламентлый. 

1.2.     Территорияне планлаштыру буенча документлар ҽзерлҽү территориялҽрне 

тотрыклы үстерүне тҽэмин итү, шул исҽптҽн планлаштыру структурасы элементларын 

бүлеп бирү, җир кишҽрлеклҽре чиклҽрен, капиталь төзелеш объектларын урнаштыру 

планлаштырыла торган зоналарның чиклҽрен билгелҽү максатыннан башкарыла. 

1.3. Территорияне планлаштыру буенча документацияне ҽзерлҽгҽндҽ түбҽндҽге 

документларны эшкҽртергҽ мөмкин: 

- территорияне планлаштыру проектларын тормышка ашыру (планлаштыру 

структурасы элементларын бүлеп бирү, гомуми файдаланудагы территориялҽрнең 

чиклҽрен, капиталь төзелеш объектларының планлаштырылган зоналары чиклҽрен 

билгелҽү, территориянең характеристикаларын һҽм чиратлылыгын билгелҽү өчен 

тормышка ашырыла); 

- территорияне ызанлау проектлары (планлаштыру структурасының бер яки берничҽ 

катнаш элементы чиклҽрендҽ, җирдҽн файдалану һҽм территориаль зонаны төзү 

кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ һҽм (яки) Азнакай шҽһҽренең Генераль планы 

белҽн билгелҽнгҽн функциональ зона чиклҽрендҽ урнашкан территориягҽ карата гамҽлгҽ 

ашырыла; территорияне межалау проектын ҽзерлҽү территорияне планлаштыру проекты 

составында яисҽ аерым документ рҽвешендҽ башкарыла). 

 

II.  ТЕРРИТОРИЯНЕ ПЛАНЛАШТЫРУ БУЕНЧА ДОКУМЕНТЛАР ҼЗЕРЛҼҮ 

ҺҼМ РАСЛАУ ТҼРТИБЕ  

2.1. Территорияне планлаштыру буенча документлар ҽзерлҽү турында карар Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан 

кабул ителҽ): 

- Башкарма комитет инициативасы белҽн; 

- физик яки юридик затларның территорияне планлаштыру буенча документлар 

ҽзерлҽү турындагы тҽкъдимнҽре нигезендҽ. 

Территорияне планлаштыру буенча документларны Россия Федерациясе Шҽһҽр 

төзелеше кодексының 45 статьясындагы 1.1 һҽм 12.12 өлешлҽрендҽ күрсҽтелгҽн затлар 

ҽзерлҽгҽн очракта, Башкарма комитет тарафыннан территорияне планлаштыру буенча 

документлар ҽзерлҽү турында карар кабул итү талҽп ителми. 



2.2. Территорияне планлаштыру буенча документлар ҽзерлҽү турында физик һҽм 

юридик затларның тҽкъдимнҽре Башкарма комитетка тапшырыла. Башкарма комитет 

территорияне планлаштыру буенча документлар ҽзерлҽү турында физик һҽм юридик 

затларның гаризаларын кабул итүне һҽм теркҽүне тҽэмин итҽ һҽм 14 эш көне эчендҽ 

аларны, булган шҽһҽр төзелеше документларын исҽпкҽ алып, карап тикшерҽ. 

2.3. Гаризаларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе чыгарыла: 

- территорияне планлаштыру буенча документлар ҽзерлҽү турында карар кабул итү 

мөмкинлеге булган очракта, Башкарма комитет территорияне планлаштыру буенча 

документлар ҽзерлҽү турында карар чыгара; 

- территорияне планлаштыру буенча документлар ҽзерлҽү турында карар кабул 

ителмҽгҽн очракта-мотивацияле рҽвештҽ баш тарту. 

2.4. Башкарма комитетның территорияне планлаштыру буенча документлар ҽзерлҽү 

турындагы карарында булырга тиеш: 

- аны бастыруга нигез; 

- территорияне планлаштыру буенча документлар ҽзерлҽнҽ торган территория; 

- эшлҽүчене билгелҽү тҽртибе һҽм сроклары; 

- территорияне планлаштыру буенча ҽзерлҽнгҽн документларны тапшыру вакыты; 

- территорияне планлаштыру буенча документлар ҽзерлҽүгҽ кагылышлы башка 

мҽсьҽлҽлҽр. 

2.5. Территорияне планлаштыру буенча документлар ҽзерлҽү бара: 

1) Башкарма комитет мөстҽкыйль,  

2) күрсҽтелгҽн органнарга буйсынучы дҽүлҽт, муниципаль (бюджет яисҽ автоном) 

учреждениелҽр йҽ алар тарафыннан җҽлеп ителҽ торган, дҽүлҽт һҽм муниципаль 

ихтыяҗларны тҽэмин итү өчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽрне сатып алу 

өлкҽсендҽ контракт системасы турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ 

төзелгҽн дҽүлҽт яисҽ муниципаль контракт нигезендҽ, Россия Федерациясе Шҽһҽр 

төзелеше кодексының 45 статьясындагы 1.1 өлешендҽ каралган очраклардан тыш, дҽүлҽт 

яисҽ муниципаль контракт нигезендҽ, алар тарафыннан; 

3) йҽ физик яисҽ юридик затлар тарафыннан үз акчалары хисабына. 

2.6. Территорияне планлаштыру буенча документларны ҽзерлҽү Азнакай 

муниципаль районының Генераль планы, Җир билҽмҽлҽреннҽн файдалану һҽм төзелеш 

кагыйдҽлҽре (линияле объектларны урнаштыруны күздҽ тота торган документларны 

ҽзерлҽүдҽн тыш) нигезендҽ коммуналь инфраструктура системаларының комплекслы 

үсеше, транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү, социаль инфраструктураны 

комплекслы үстерү программалары, Азнакай муниципаль районының шҽһҽр төзелешен 

проектлау нормативлары, техник регламентлар җыелмасы талҽплҽре, ачыкланган мҽдҽни 

мирас объектлары территориялҽре чиклҽрен, территориялҽрне аерым шартлары булган 

зоналар чиклҽрен исҽпкҽ алып башкарыла. 

2.7. Ҽлеге Тҽртипнең 2.5 пунктының 2-3 пунктчаларында күрсҽтелгҽн затлар 

тарафыннан ҽзерлҽнгҽн территорияне планлаштыру буенча документлар кергҽн көннҽн 

соң егерме эш көне эчендҽ Башкарма комитет аларны Россия Федерациясе Шҽһҽр 

төзелеше кодексының 45 статьясындагы 10 өлешендҽ күрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры килү-

килмҽүгҽ тикшерүне башкара. 

2.8. Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма комитет территорияне планлаштыру 

буенча документларны җҽмҽгать фикер алышуларында яки гавами тыңлауларда карауны 

тҽэмин итҽ яки мондый документларны кире кага һҽм аны эшлҽп бетерергҽ җибҽрҽ. 

2.9. Территорияне планлаштыру проектлары һҽм территорияне межалау проектлары 

расланганчы җҽмҽгать фикер алышуларында яки гавами тыңлауларда мҽҗбүри 

каралырга тиеш. 



2.10. Территорияне планлаштыру проекты һҽм территорияне межалау проекты 

буенча җҽмҽгать фикер алышулары Россия Федерациясе Шҽһҽр төзелеше Кодексының 43 

статьясындагы 12 өлешендҽ каралган очракта, шулай ук территорияне планлаштыру 

проекты һҽм территорияне межалау проекты карата ҽзерлҽнгҽн очракта үткҽрелми: 

1) Җир билҽмҽлҽреннҽн файдалану һҽм төзелеш кагыйдҽлҽре нигезендҽ 

территорияне комплекслы һҽм тотрыклы үстерү буенча эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру күздҽ 

тотылган территориялҽр; 

2) бакчачылык яки яшелчҽчелек алып бару өчен бакчачылык яки яшелчҽчелек 

коммерцияле булмаган ширкҽтенҽ бирелгҽн җир кишҽрлеге чиклҽрендҽге территориялҽр; 

3) урман фонды җирлҽре чиклҽрендҽ линия объектларын урнаштыру өчен 

территориялҽр. 

Ҽлеге Тҽртипнең 2.9 пунктында күрсҽтелгҽн территорияне планлаштыру проекты 

һҽм (яки) территорияне межалау проекты, аерым өлешлҽрне раслау юлы белҽн, 

иҗтимагый фикер алышу яки ачык тыңлаулар мондый расланган өлешлҽргҽ карата 

үткҽрелҽ. 

2.11. Территорияне планлаштыру проектлары һҽм территорияне межалау 

проектлары буенча иҗтимагый фикер алышулар яки ачык тыңлаулар Россия 

Федерациясе Шҽһҽр төзелеше кодексының 5.1 статьясында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

үткҽрелҽ.  

2.12. Җҽмҽгать фикер алышулары яисҽ гавами тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында 

бҽялҽмҽ басылып чыккан көнгҽ кадҽр аларны үткҽрү турында муниципаль берҽмлек 

халкына хҽбҽр ителгҽн көннҽн алып, җҽмҽгать фикер алышулары һҽм гавами тыңлаулар 

нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ чыкканчы аларны үткҽрү срогы Татарстан Республикасы 

Азнакай район Советының норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ һҽм бер айдан да 

ким булмаска тиеш. 

2.13. Башкарма комитет, территорияне планлаштыру проекты, территорияне 

межалау проекты һҽм җҽмҽгать тыңлаулары нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽне исҽпкҽ алып, 

территорияне планлаштыру документациясен раслау турында Карар кабул итҽ яки 

мондый документацияне кире кага һҽм җҽмҽгать фикер алышулары нҽтиҗҽлҽре турында 

бҽялҽмҽ басылып чыккан көннҽн соң егерме эш көненнҽн дҽ соңга калмыйча аны эшлҽп 

бетерүгҽ җибҽрҽ, ҽ ҽлеге Тҽртипнең 2.10 пункты нигезендҽ җҽмҽгатьчелек фикер алышуы 

яки ачык тыңлаулар үткҽрелмҽсҽ, ҽлеге Тҽртипнең 2.7 пунктында күрсҽтелгҽн срокта 

эшлҽп бетерергҽ җибҽрҽ. 

Россия Федерациясе Шҽһҽр төзелеше кодексының 45 статьясындагы 1.1 өлешендҽ 

күрсҽтелгҽн затлар тарафыннан территорияне планлаштыру буенча документларны кире 

кагу һҽм аны эшлҽп бетерүгҽ җибҽрү өчен мондый документациянең Россия Федерациясе 

Шҽһҽр төзелеше кодексының 45 статьясындагы 10 өлешендҽ күрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ 

туры килмҽве нигез булып тора. Башка очракларда мондый затлар тарафыннан 

территорияне планлаштыру буенча тапшырылган документларны кире кагу рөхсҽт 

ителми. 

2.14. Территорияне планлаштыру буенча расланган Документлар муниципаль 

хокукый актларны, башка рҽсми мҽгълүматларны рҽсми бастырып чыгару һҽм Азнакай 

муниципаль районының «Интернет» мҽгълүмат-коммуникация челтҽрендҽге рҽсми 

сайтында түбҽндҽге веб-адрес буенча урнаштырылырга тиеш: http://aznakaevo.tatar.ru. 

2.15. Ҽлеге Тҽртип белҽн җайга салмаган мҽсьҽлҽлҽр Россия Федерациясе Шҽһҽр 

төзелеше Кодексы белҽн җайга салына. 

http://aznakaevo.tatar.ru/

